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Torre de funções do tipo: y
2 = x2+1

2x
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Resumo: Garcia e Stichtenoth em [1] introduziram o estudo sobre diversos tipos de torre
de funções. A motivação deste estudo é proveniente da Teoria de equações sobre corpos
finitos, do tipo

y
2 ⌘ f(x) módulo número primo,

onde f(x) é uma função racional com coeficientes inteiros.
Assumindo um análogo da hipótese de Riemann para a função zeta que ele introduziu,

E. Artin conjecturou um limite superior para o número de soluções para tais congruências.
A solução geral dessa conjectura foi dada por A. Weil (o caso eĺıptico sendo resolvido antes
por H. Hasse), e pode ser declarada da seguinte maneira: Seja F(X ) um corpo de funções
sobre o corpo finito Fq com q elementos, denotando N(F(X )) o número de places Fq-
racionais. Em seguida, o celebre Teorema de A. Weil afirma que a seguinte desigualdade
é válida

N(F(X ))  q + 1 + 2g
p
q,

onde g é gênero de X . O objeto desta apresentação é exibir algumas propriedades da
torre de funções sobre a equação

y
2 =

x
2 + 1

2x
(1)

obtidos na minha tese de doutorado.
A torre sobre a Equação (1) atinge a cota de Drinfeld-Vladut. Uma das aplicações

desse tipo de torre ocorre em códigos algébricos geométricos, onde uma descrição expĺıcita
de bases de espaços de Riemann-Roch de divisores em corpos de função sobre corpos finitos
é necessária. Em [2], foi obtida tal base para a torre dada pela Equação (1), onde também
é exibido explicitamente os elementos dos semigrupos de Weierstrass dos primeiros ńıveis.
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